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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

Warszawa, 28.02.2014 
 

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia  
Publicznego 

 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-5/02/2014/272/MSW na: 
„Sukcesywny druk plakatów (afiszy), programów, kart wstępu, zaproszeń, biletów na 
potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (zadanie 1) oraz w 
Białymstoku (zadanie 2)”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
wyjaśnia, co następuje: 
 
Pytanie 1 
 
Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ 
Część pierwsza podpunkt 4: 
Uważam że jest błąd w opisie ponieważ nie istniej w poligrafii metoda druku CITO według 
mnie  wnioskując  z opisu chodzi raczej o metodę druku offsetowego. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający wyjaśnia że w części 1 ppkt 4 chodzi o metodę druku offsetowego. 
 
Pytanie 2 
 
Część druga podpunkt 1: 
Według opisu na wydrukowanie nakładu 2000szt afiszy B2 jest jeden dzień roboczy z 
doświadczenia wiem że jest to raczej nie możliwe. Dla tej technologii minimalny czas na 
realizację takiego zamówienia to 3- 5 dni roboczych. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia dot. Części 2 ppkt 1 w terminie 3-5 dni 
roboczych 
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Pytanie 3 
 
W opisie przedmiotu zamówienia do części pierwszej w podpunkcie 6  brakuje formatu 
"karty wstępu". 
W podpunkcie  7,8  nie ma podanych formatów "biletów", "zaproszeń" a także kolorystyki w 
jakiej mają być wykonane. 
Proszę o odpowiedź ponieważ jest to niezbędne do sporządzenia oferty. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający wyjaśnia że: 
karta wstępu winna być drukowana w formacie A7 74 x 105 
bilet format 70 x 210, kolor 1+0 
zaproszenie format 99 x 210 kolor 1+0 
 
 
 
                                                                                                                       Kierownik Zamawiającego 
 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                              Magdalena Giedrojć-Juraha 
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